
 

 

 

O B E C    MA L Ý    S L A V K O V 

                                                                                    Malý Slavkov, 26. 06. 2014 

Z Á P I S N I C A 

z  33. zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Malom Slavkove konaného 

dňa 26. júna 2014 o 16.00 hod. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Prítomní: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel  

 

Ospravedlnený: Marek Pišta 

Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 

       Program: 
 

1.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3.  Kontrola plnenia uznesení z 20. 05. 2014 

4.  Interpelácia poslancov 

5.  Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2013  

6.  Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014  

7.  Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 - 2020  

8.  Návrh Rady školy pri MŠ na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ –  

 informácia 

9.  Schválenie predaja pozemku – p. Gallik, p. Prusak 

10.  Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   

 z rozpočtu obce na rok 2014 

11.  Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou –  

 informácia 

12.  Rôzne 

13.  Záver 
 

Úvod 

     Tridsiate tretie zasadanie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol   starosta   obce p. Ladislav Oravec.  

Privítal hlavnú kontrolórku PhDr. Máriu Balkovú, riaditeľku MŠ Mgr. Janku Gombošovú a poslancov 

obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, zo siedmich 

poslancov sú  prítomní 6. Uviedol, že zasadanie sa z dôvodu rekonštrukčných prác na obecnom úrade 

koná v kancelárii starostu.   

Predložil na schválenie program 33. zasadania OZ Slavkov,  požiadal  o jeho  prípadné doplnenie zo 

strany poslancov. Keďže nikto z prítomných nemal doplňujúci návrh, starosta dal hlasovať za 

predložený program.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 359/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove schvaľuje program rokovania 33. zasadania obecného zastupiteľstva v Malom 

Slavkove  

Hlasovanie: 



za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – určil  

do návrhovej komisie: Emil Pišta, Ľudovít Svocák  

za overovateľov zápisnice: František Bies, Anton Oračko  

Zapisovateľ zápisnice: Veronika Pirožeková 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 360/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove určuje 

do návrhovej komisie: Emil Pišta, Ľudovít Svocák  

za overovateľov zápisnice: František Bies, Anton Oračko  

zapisovateľ: Veronika Pirožeková 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. 34/1/2014 

 
Kontrola plnenia uznesení z 20. 05. 2014 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia 

uznesení, ktorú obdŕžali v písomnej forme. K uzneseniu č. 286/2013 odpredaj pozemku Ing. Šterbákovi 

uviedol, že  žiadateľovi už bola zaslaná žiadosť, aby najneskôr do 30. 07. 2014 doručil na obecný úrad  

geometrický plán. Ak do uvedeného termínu žiadateľ nedoloží GP, obecné zastupiteľstvo pristúpi 

k zrušeniu uvedeného uznesenia. K uz. č. 318/2014 - vypínanie verejného osvetlenia uviedol, že všetko 

je zabezpečené, no doposiaľ sa nikomu koho požiadal, nepodarilo nastaviť časovač.  
P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – navrhol požiadať predajcu, či výrobcu spínača, 

aby ho prišiel nastaviť a spustiť.   

Mgr. Ján Klein (poslanec  obecného zastupiteľstva) – sa informoval k uz. č. 357/2014 podpísanie 

zmluvy o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti Malý Slavkov. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že obec sa dohodla s obchodným partnerom. Bola 

vyhotovená zmluva, ktorú obec podpísala a zaslala na podpísanie druhej strane. Hodnota 1 000,- EUR 

bude obci zaslaná na účet. Názov spoločnosti zmenili na MS koncept. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 361/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 20. 05. 2014 ako informatívnu. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – uviedol, že na žiadosť poslancov pozval na rokovanie riaditeľku 

MŠ Mgr. Gombošovú. Otvoril rozpravu poslancov s riaditeľkou.  

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – chcel informáciu o dochádzke v MŠ, on sa 

pýta, či môže riaditeľka vyradiť dieťa, ktoré poriadne nechodí do škôlky. Kriticky poukázal, načo obec 

zriadila a investovala do nových priestorov škôlky, keď sú teraz nevyužité a prázdne. Deti, ktoré 

nechodia do škôlky, zbytočne zaberajú miesto deťom, ktoré majú skutočný záujem navštevovať  škôlku.  

Mgr. Janka Gombošová - riaditeľka MŠ - zdôraznila, že u nás povinná predškolská dochádzka nie je. 

Všetko je na dobrovoľnosti rodiča. Pri zápise do MŠ je o škôlku nenormálny  záujem, potom ešte  

v septembri a ďalej už nechodia. Na základe školského poriadku, ktorého sa musí držať,  môže dieťa 



vylúčiť, ak bez ospravedlnenia nepríde 14 za sebou nasledujúcich dní. Ona však  nemá páky, aby 

vylúčila dieťa, lebo rodič donesie od lekára potvrdenie. Má osobnú skúsenosť, že rodič nejde s dieťaťom 

k lekárovi, ale potvrdenie od lekára jej donesie, alebo dieťa nechodí do škôlky, nie je choré, lebo  ho  

vidieť na ulici,  po čase ho rodič pošle do škôlky choré. Aby malo ospravedlnené dni, rodič predloží 

potvrdenie od lekára, že je zdravé.  

P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteľstva) – sa dotazoval, či sa stalo, že by nebolo dieťa pol 

roka v škôlke. Uviedol, že má informáciu, že učiteľka ráno posielala deti domov, lebo sú choré.   

Mgr. Janka Gombošová - riaditeľka MŠ – povedala, že nebol taký prípad. Potvrdila, že posielajú choré 

deti domov. Vie rozoznať, čo je alergický soplík a čo  bakteriálny. Ona dostáva vynadané, že v škôlke sú 

choré deti. Niektorí rodičia si neuvedomujú, že ak je choré jedno dieťa, nakazia sa viaceré. Bolo by 

dobré porozprávať sa s lekárom, aby nedával potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré navštevuje 

škôlku bez toho, aby dieťa videl.   

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) – uviedol, že riaditeľka  vie kto chodí a kto nie, pri 

zápise  to vie regulovať.                                                                                                                                                                                                      

Mgr. Janka Gombošová - riaditeľka MŠ – informovala, že na nový šk. rok 2014/2015 je do MŠ 

zapísaných  35 detí.  

p. Marek Pišta povedal, že po rozhovore s p. riaditeľkou, on na marcovom zasadaní OZ kriticky 

poukázal na určité skutočnosti, ktoré sa dozvedel (napr. prečo nie je pozývaná na zasadania, nevie koľko 

má pre škôlku financií – rozpočet, má nekvalifikované učiteľky – Veronika). Ľudia, čo chodia do škôlky 

do Kežmarku, nie sú spokojní so škôlkou v Slavkove.       

P. Emil Pišta (poslanec  obecného zastupiteľstva) – povedal, že aj jeho vnúčatá chodia do MŠ 

v Slavkove a nemajú zlé skúsenosti, sú spokojní aj rodičia aj deti. Nám rómom vyhovuje, že je v dedine 

škôlka. 

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) – on  nepodporil a nebude podporovať, aby bola 

v Slavkove ZŠ. Škôlka v obci to je dobrá vec.  

Mgr. Janka Gombošova - riaditeľka MŠ – informovala, že  predškoláci absolvujú  test školskej zrelosti.  

Pri zápise do 1. ročníka ZŠ deti nedosiahli   uspokojivé výsledky.  Rodičia sa sťažovali na uč. Dominiku, 

na to že uč. Veronika je nekvalifikovaná. Po pohovore s Dominikou,  sa p. učiteľka polepšila. 

Vysvetlila, že ak dieťa nedosiahne požadované výsledky, vtedy ide na psychologické vyšetrenie, ktoré 

určí, či je dieťa schopné do 1. ročníka ZŠ.  

P. Ľudovít Svocák a Mgr. Ján Klein (poslanci  obecného zastupiteľstva) – kriticky poukázali, že ak dieťa 

nechodí do škôlky, aké môže mať výsledky. Ak zo cca 170 dní nepríde dieťa 100 dní do škôlky, potom 

nemôže byť na vine učiteľ, že dieťa nedosahuje požadované výsledky. V prvom rade je na vine rodič 

a nie učiteľ.  

Mgr. Janka Gombošova - riaditeľka MŠ – konštatovala, že niečo je geneticky dané a potom sa to buď 

rozvíja alebo ... Často krát na začiatku šk. r. nemajú deti základné hygienické návyky, nevedia reč... 

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) – poukázal, že je dôležitá spolupráca rodiča 

s riaditeľkou.  

P. Ľudovít Svocák(poslanec  obecného zastupiteľstva) – Navrhuje zakotviť do školského poriadku, aby 

sa pri zápise do nového ročníka prehodnotilo dieťa, ktoré nechodilo do škôlky a absentérov, čo nosia 

fiktívne ospravedlnenky, potom neprijať a tak vznikne miesto pre vážnych záujemcov o MŠ. 

Po rozprave  o situácii v MŠ starosta obce poďakoval p. riaditeľke Mgr. Janke Gombošovej za podané 

informácie.  

 

Interpelácia poslancov 

P. Anton Oračko (poslanec  obecného zastupiteľstva) –  každý vieme, že nikto nerobí na AČ. Hore sú 

reči, čo tu robí Anežka, a kto ju platí. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – Anežku teraz platí úrad, má robotu s dochádzkou,  s prípravou 

nových zoznamov, mali sme kontrolu  z ÚPSVaR, a ako každý vie, prebieha rekonštrukcia priestorov 

obecného úradu počas prevádzky, takže Anežka  určite robí viac ako 4 hodiny denne. Od 01. 07. 2014 

začíname s AČ po novom (napr. aktivačné centrá, koordinátor z ÚPSVaR).  Žiadosť máme na cca 100 

ľudí, ktorí pred nástupom do roboty budú mať preškolenie a informujeme ich o všetkých skutočnostiach, 

ktoré vyplývajú z daných  zmien v zákone.     



P. Ján Štancel (poslanec  obecného zastupiteľstva) – pýtal sa  starostu, prečo sa neurobil chodník  

smerom na ul. Sv. Michala tak, ako sa rozprávali. Dohodli sa, že sa skope medza a chodník sa posunie, 

aby mohla byť širšia cesta.    

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – povedal, že keď sa robil tento chodník, on bol celý týždeň na 

školení, ale nie je problém to opraviť. Informoval prítomných, že p. Bies vybavil makadam ku Šaňovi. 

Treba ho rozhrnúť, požiadal rómskych poslancov, aby na to zabezpečili ľudí.  

 

Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2013  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie záverečný účtu obce Malý Slavkov za rok 

2013. Požiadal prítomných, ak má niekto k predloženému materiálu prípadne pripomienky, či návrhy, 

nech sa vyjadrí. Záverečný účet mali k dispozícii v pracovných materiáloch na dnešné zasadanie. 

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) –  takto sa mu to páči (správa audítora, správa 

hlavnej kontrolórky),   chválil  Andrejku za takto pripravený záverečný účet. Končí volebné obdobie, 

verejne pošepká, že je treba jej prácu ohodnotiť.    

PhDr. Mária Balková (hlavná kontrolórka) – konštatovala, že zo záverečného účtu vychádza stanovisko 

HK obce.  Obec v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách splnila povinnosť dať si overiť účtovnú 

závierku podľa zákona o obecnom zriadení  audítorom. Správa nezávislého audítora  bola spracovaná. 

V zmysle uvedeného  odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu obce Malý Slavkov za rok 2013 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Chce 

podotknúť, že zadlženie obce sa síce nezvyšuje, zdôraznila však, že  nie je spokojná ako pokračuje 

splácanie dlhu za TKO k 31. 12.2013. 

P. Ľudovít Svocák (poslanec  obecného zastupiteľstva) – kritizoval, že do dnešného dňa (tak ako bolo 

dohodnuté na OZ) starosta nezverejnil neplatičov. Poukázal, že na poplatky nemajú, ale za jeden rok 

stojí 20 nových domov. Za rok  dlh narástol o ďalších 4 000,- €.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal na schválenie predložený návrh záverečného účtu obce Malý 

Slavkov za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 362/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečnému účtu obce Malý Slavkov za rok 2013 

B/ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2013 bez výhrad 

C/ schvaľuje vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 9 580,97 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 

3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: z rezervného fondu 9 580,97 € 

D/ berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej jednotky Obce Malý Slavkov za rok 2013 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

Záverečný účet Obce Malý Slavkov za rok 2013 – návrh, Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu záverečného účet Obce Malý Slavkov za rok 2013, Správa nezávislého audítora z overenia 

riadnej účtovnej závierky Obce Malý Slavkov za tok 2013 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice      

 

Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na roky 2014  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na schválenie Úpravu rozpočtu č. 1 Obce Malý Slavkov 

na rok 2014, ktorý mali všetci k dispozícii v pracovných materiáloch na dnešné rokovanie, taktiež bol 

tento návrh zverejnený po dobu 15 dní na internetovej stránke obce a v obci na nástenke. Počas uvedenej 

doby neboli obci doručené žiadne pripomienky k zverejnenej úprave rozpočtu obce na rok 2014. 

Pripomenul z minulého zasadania, že rozpočet sa upravuje najmä z dôvodu navýšených výdavkov na 

rekonštrukciu KD  (niektoré nevyhnutné práce neboli zahrnuté v projektoch).     

P. František Bies (poslanec  obecného zastupiteľstva) –  uviedol, že pri takom množstve finančných 

prostriedkov z EÚ pre obec  je to dobré, on s tým súhlasí.  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal hlasovať za predloženú úpravu č. 1 Rozpočtu obce Malý 

Slavkov na rok 2014. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 363/2014: 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 

2014 podľa priloženej prílohy 



Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

Úprava č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.  

 

Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 - 2020  

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – predložil na rokovanie Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce 2014 – 2020. Uviedol, že predmetný materiál im bol doručený vo forme CD – čka, 

nakoľko obsahuje 56 strán. Informoval prítomných, že počas realizačných prác na PHaSR sa do 

prieskumu, ktorý bol potrebný, zapojilo len veľmi málo ľudí. PHaSR je pre obec potrebný dokument, 

okrem iného aj na to,  ak  obec žiada finančné prostriedky z rôznych EÚ fondov. Obsahom dokumentu 

sú napr. aj plány obce do budúcna. Keďže nikto z prítomných nemal  pripomienky k predloženému 

dokumentu, starosta obce dal zaň hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu 

uznesenie č. 364/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove schvaľuje Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce 2014 – 2020. 

Hlasovanie: 

Za :Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: František Bies  

neprítomný(í): Marek Pišta 

 

Návrh Rady školy pri MŠ na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ –  informácia 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o  výberovom konaní na funkciu riaditeľky 

MŠ v Malom Slavkove. Do výberového konania prišli dve žiadosti. Terajšia p. riaditeľka  deň pred 

výberovým konaním písomne stiahla svoju žiadosť. Rada školy mu ešte nepredložila Návrh na 

vymenovanie riaditeľky MŠ. V prípade, ak rada školy nevymenuje do funkcie riaditeľa školy nikoho, 

musí byť vyhlásený nový konkurz. Prítomní poslanci vzali uvedené informácie na vedomie. Obecné 

zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 365/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove berie na vedomie informáciu   o priebehu výberového konania  do funkcie riaditeľky MŠ.  

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

 

Schválenie predaja pozemku – p. Gallik, p. Prusak 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných, že zámer obce predať pozemok p. 

Gallikovi a p. Prusakovi bol v zmysle zákona a Zásad  hospodárenia s majetkom obce zverejnený po 

dobu 15 dní na internetovej stránke obce a na obecnej informačnej tabuli. Nakoľko nikto nedal 

k uvedenému predaju pripomienku, predkladá predaj pozemku p. Gallikovi a P. Prusakovi podľa 

doloženého GP na schválenie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

366/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove A/ schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a) ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom 

prípade: pozemok parc. č. 457/28 KN-C, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 179 m
2
, ktorý sa 

nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, 

ktorý bol vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12. 08. 2013, za cenu 7,00 €/m
2
, celkom 1 253,00 

€, p. Gallikovi Jánovi, Lomnická 4,  Malý Slavkov  

Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  



neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

B/  schvaľuje  prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa § 9a) ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade: pozemok parc. č. 457/29 KN-C, druh 

pozemku: ostatné plochy, o výmere 157 m
2
, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Malý Slavkov a je 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo 

dňa 12. 08. 2013, za cenu 7,00 €/m
2
, celkom 1 099,00 €, p. Prusakovi Mariánovi, Lomnická 6, Malý 

Slavkov 

Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na rok 

2014 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval, že po opakovanom zasadaní komisie na posudzovanie 

a vyhodnotenie žiadostí o nenávratný príspevok z rozpočtu obce, mu bola p. Svocákom doručená veľmi 

stručná zápisnica z tejto schôdze (nespĺňa náležitosti zápisnice -  ukázal zápisnicu).     

Poslanci, ktorí sú zároveň aj členmi komisie, opätovne medzi sebou rozprúdili búrlivú rozpravu 

o predloženom bode. Starosta obce im pripomenul, že podľa VZN č. 4/2012 je výhradnou kompetenciou 

komisie  ako a komu  dotáciu rozdelí. Počas rokovania  prišla na OZ jedna zo žiadateľov dotácie Mgr. 

Kleinová,  vedúca Spoločenstva Svetielko Malý Slavkov, ktoré pracuje  pri ZKSM OC Spišská Nová 

Ves. Požiadala o slovo, ktoré jej starosta  udelil.   

Mgr. Anna Kleinová (vedúca spoločenstva Svetielko) – povedala, že kolujú reči, čo sa jej osobne nepáči, 

ohľadne tábora, ktorý organizuje spoločenstvo Svetielko pod jej vedením. Uviedla, nech skúsi niekto 

s tých, čo vedú tieto rečí,  urobiť tábor. Nikdy nepýtala od obce peniaze, iba ak v minulosti sponzorsky, 

aj to jej obec Malý Slavkov ani raz  neprispela. Čo nemôže povedať napr. o kežmarskom primátorovi 

a iných, od ktorých dostávala sponzorské príspevky.  Tí jej však nevykrikovali, ako tu „slavkovské deti“.  

Uviedla na čo všetko má výdavky pri organizovaní tábora. Podotkla, že sa nejedná  o jednodňovú 

záležitosť, ide o 7 dní a nocí. Okrem toho pripravuje a organizuje v obci počas celého roka  mnohé iné 

podujatia a akcie, o ktorých sa veľmi dobre vie. Ona to robí z presvedčenia a nezištne a bude to robiť aj 

naďalej, či dostane  od obce Malý Slavkov nejaké peniaze alebo nie.  Pokiaľ bude o tábor  záujem,  ona 

ho nezruší,  len v prípade choroby.       

Ďalej spoločne pokračovali v rozprave, z ktorej vyplynulo, že  z toho, čo bolo povedané niektorými   

poslancami (napr. Mgr. Klein, p. Bies, p. Pišta) na predchádzajúcom zastupiteľstve v podstate nebola 

pravda. Odkiaľ má  Hanka také informácie?  

P.  Bies vysvetlil, že on dostal echo, že tam boli cudzie deti. V rámci debaty  bolo povedané, že Marek 

robil zájazd a dali mu podmienku len pre našich občanov. Nech len pokračuje ďalej, chváli jej robotu. P. 

Pišta on nie je proti Hanke, ale keď sa mu dostali do ruky noviny a  videl fotku, na ktorej neboli len 

slavkovské deti, okamžite kontaktoval starostu, jemu to vadilo. Nech je na každého rovnaký meter. On 

musel vrátiť poskytnutú dotáciu späť. P. Oračko povedal, že peniaze sú len pre naše deti. P. Svocák mu 

oponoval odkiaľ má také informácie. Aj požiarnici majú na svojich akciách cudzích.  Dotácia nie je len 

na akcie pre deti. Má riešiť celkový projekt. Vidí vtom len samé špekulácie a výmysly. Na komisii sa na 

niečom dohodnú, a tu to už nie je pravda (škoda, že sa to tiež nenahráva). Má za to, že členovia komisie 

by mali byť nestranní. Následne starosta  dal hlasovať za predložený návrh.     

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 367/2014: Obecné zastupiteľstvo v 

Malom Slavkove A/berie na vedomie informácie zo zasadania komisie na posudzovanie a vyhodnotenie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie z rozpočtu obce na rok 2014  

B/schvaľuje nenávratný príspevok - dotáciu z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 500,- EUR pre ZKSM 

OC Spišská Nová Ves – Spoločenstvo svetielko Malý Slavkov a vo výške 1 000,00 EUR pre Dobrovoľný 

hasičský zbor Malý Slavkov  

 



Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ján Štancel 

proti: Ľudovít Svocák 

zdržal sa: Mgr. Ján Klein  

neprítomný(í): Marek Pišta 

C/schvaľuje  presunúť  300,- EUR z programu 12 - Dotácie organizáciám a združeniam   do programu 

8 - Kultúra rozpočtu obce na rok 2014                                                                                                                     

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Mgr. Ján Klein, Ján Štancel 

proti: Ľudovít Svocák 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

 

Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – informoval prítomných o kontrole prokurátora na úseku 

rozhodovania obce o priestupkoch, v tomto prípade na úseku ochrany vôd. Stručne im priblížil o aký 

priestupok išlo a kto priestupok spáchal. Pri  previerke z prokuratúry týkajúcej sa stavu zákonnosti pri 

realizácii právnej úpravy zákona o priestupkoch bola v uvedenom prípade zistená nesprávna kvalifikácia 

skutku, kedy správny orgán t. j. obec kvalifikovala spáchaný skutok podľa ustanovenia § 77 ods. 3 písm. 

a), no  mala ho kvalifikovať podľa ust. § 77 ods.1 písm. g)   vodného zákona č. 364/2004 Z. z.  V zmysle 

zákona je obec povinná upozornenie prokurátora vybaviť a súčasne je povinná informovať prokuratúru 

o prijatých opatreniach. Na základe uvedeného obec vyhovela opatreniu prokurátora a prijala opatrenia, 

ktoré zabezpečia zosúladenie formy rozhodovania a zabezpečila rešpektovanie zákona. 

Starosta dal hlasovať, že  prítomní poslanci vzali na vedomie Upozornenie prokurátora na nezákonnosť 

zistenú kontrolnou previerkou ako informatívnu. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu 

uznesenie č. 368/2014: Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkov berie na vedomie Upozornenie 

prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou ako informatívnu.   

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

 

Rôzne 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – navrhol, v rámci záujmu občanov o výrobu betónu na obecnom 

dvore, nakoľko došlo k navýšeniu cien za kamenivo a cement, aby sa zvýšila sadzba za výrobu 1 

miešačky betónu z 11,30 EUR  na 15,00 EUR. Uviedol, že je v tom zahrnutá aj spotreba elektriky vody 

a opotrebovanie miešačky. Taktiež navrhuje, aby išlo max. o tri miešačky. Nemôže zamestnať ďalšieho 

človeka, aby tam stál celý deň a kontroloval.  
P. Ľudovít Svocák (poslanec obecného zastupiteľstva) – počul, že dvor je otvorený a každý si tam robí, 

čo chce s cementom s kamenivom. Ak sa bude poskytovať táto služba, navrhuje kontrolovať to   

prostredníctvom kamery, ktorá je v obci.  
Mgr. Ján Klein (poslanec obecného zastupiteľstva) – kritizoval, že obecné náradie sa nemá, čo 

požičiavať, požičiavaním sa len zničí. Keď chce niekto doma niečo robiť, nech si náradie kúpi.  
P. František Bies  (poslanec  obecného zastupiteľstva) – poukázal, že obec zaspala pri kosení cintorína. 

Má za to, že cintorín je vizitkou obce. 

P. Ladislav Oravec (starosta obce) – vysvetlil, že obec nemá v júni AČ, prebiehajú rekonštrukčné práce 

na obecnom úrade a Fero nevie, kde skôr skočiť. Napriek uvedeným skutočnostiam sa obec snažila aj 

kosiť. Poukázal, že v niektorých obciach sa kosí 2x do roka a je dobré. V našej obci sa kosí viackrát 

počas sezóny. Okrem cintorína a verejného priestranstva obec kosí aj tam, kde je občan - vlastník 

nehnuteľnosti bezprostredne susediacej s verejným priestranstvom povinný sám toto priestranstvo  

udržiavať. 
P. František Bies  (poslanec  obecného zastupiteľstva) – uviedol, že starosta mal povolať na kosenie tých 

z AČ, ktorí pred tým kosili a potom im dať voľno. Ďalej navrhol kosiť s takou kosačkou, čo zberá, lebo 

sú špinavé hroby. 



P. Ladislav Oravec (starosta obce) – odvetil, že tak to riešil pri zbere separovaného odpadu v obci, terén 

na cintoríne je nerovný tam, kde sa dá kosiť s bubnovou kosačkou, tak sa kosí,  medzi hrobmi sa nedá 

kosiť ináč, len s krovinorezom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
P. Ján Štancel  (poslanec  obecného zastupiteľstva) – povedal, že deti sa hrajú na ihrisku a majú oveľa 

vyššiu trávu a nesťažujú sa.  
Poslanci p. Svocák,  Klein a E. Pišta pochválili p. Milana Lacka, ktorí aj napriek tomu, že v obci nie je 

AČ, vždy chodí na obecný úrad a celé dni pracuje. Navrhli starostovi nejakým spôsobom odmeniť túto 

jeho snahu. Starosta potvrdil, že p. Lacko je veľmi ústretový a ochotný kedykoľvek vypomôcť. Rád by 

ho odmenil, avšak p. Lacko je evidovaný na ÚPSVaR.   

P. Anton Oračko  (poslanec  obecného zastupiteľstva) – navrhol poskytnúť z obecného rozpočtu 300,-  

EUR na kultúrne podujatie, ktoré budú organizovať rómski poslanci a  asistent TSP p. S. Pompa spolu 

s dňom detí v sobotu 28. 06. 2014. 
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – sa dotazoval, čo chcú robiť? 
P. Anton Oračko  (poslanec  obecného zastupiteľstva) – majú zabezpečené klobásky, malinovku, hudbu. 

Pokosené tam majú, budú organizovať súťaže na bicykloch, s lanom a pod.  
P. Ladislav Oravec (starosta obce) – dal hlasovať za uvedený návrh poskytnúť z obecného rozpočtu 

300,-  EUR na podujatie. Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 369/2014: 

schvaľuje  nenávratný finančný  príspevok vo výške 300,- EUR poslancom p. Antonovi Oračkovi, p. 

Emilovi Pištovi, p.  Marekovi Pištovi a asistentovi TSP p. Stanislavovi Pompovi   na zorganizovanie 

športového dňa, ktorý sa bude konať 28. júna 2014 v obci Malý Slavkov. 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: Ľudovít Svocák 

neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

Záver 

     P. Ladislav Oravec starosta obce ukončil 33. zasadanie obecného zastupiteľstva a poďakoval 

prítomným za účasť.  

 

V Malom Slavkove, 04. 07. 2014 

 

Zapísala: Veronika Pirožeková 

 

 

                                                                                                               Ladislav Oravec 

                                                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia: 

František Bies 

 

Anton Oračko 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

                                                 Malý Slavkov, 26. 06. 2014 

Uznesenia 

z 33.  zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove 

konaného dňa 26. júna 2014 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Malom Slavkove 

 

Uznesenie č. 359/2014 
Program 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

schvaľuje 
program 33. zasadania  Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                      Ladislav Oravec 

                                                                                                                         starosta obce                                                                          

Uznesenie č. 360/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

určuje 

návrhovú komisiu v zložení: Emil Pišta, Ľudovít Svocák 

overovateľov zápisnice v zložení: František Bies, Anton Oračko 

zapisovateľ: Veronika Pirožeková 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          



Uznesenie č. 361/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Kontrola plnenia uznesení z 20. 05. 2014 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove  

 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z 20. 05. 2014 ako informatívnu 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                        

 

                                                                                                                         Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          

 

Uznesenie č. 362/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Schválenie záverečného účtu obce Malý Slavkov za rok 2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/ berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce Malý Slavkov za rok 2013 

 

B/ schvaľuje 

záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Malý Slavkov za rok 2013 bez výhrad 

 

C/ schvaľuje 

vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 9 580,97 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

- z rezervného fondu  9 580,97 € 

 

D/ berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej jednotky Obce Malý Slavkov za rok 2013 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                        

 

                                                                                                                         Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          

 

 

 



Uznesenie č. 363/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Schválenie Úpravy č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje 

 

úpravu č. 1 rozpočtu obce Malý Slavkov na rok 2014 podľa priloženej prílohy 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          

 

Uznesenie č. 364/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

 

Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 - 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020  

 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: František Bies 

neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          

Uznesenie č. 365/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Návrh Rady školy pri MŠ Malý Slavkov na vymenovanie do funkcie riaditeľky MŠ - informácia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie 

 

informáciu   o priebehu výberového konania  do funkcie riaditeľky MŠ  

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          



Uznesenie č. 366/2014 
z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Schválenie predaja pozemku – p. Gallik, p. Prusak 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

 

A/ schvaľuje 

 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a)  

ods. 8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade:  

  

pozemok parc. č. 457/28 KN-C, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 179 m
2
, ktorý sa nachádza 

v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol 

vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12. 08. 2013, za cenu 7,00 €/m
2
, celkom 1 253,00 €, p. 

Gallikovi Jánovi, Lomnická 4,  Malý Slavkov 

 

Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                    Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          

 

B/  schvaľuje      
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Malý Slavkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa § 9a) ods. 

8 písm. e), a to konkrétne v danom prípade: 

 

pozemok parc. č. 457/29 KN-C, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 157 m
2
, ktorý sa nachádza 

v katastrálnom území Malý Slavkov a je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 Obce Malý Slavkov, ktorý bol 

vytvorený GP č. 14280922-011/2013 zo dňa 12. 08. 2013, za cenu 7,00 €/m
2
, celkom 1 099,00 €, p. 

Prusakovi Mariánovi, Lomnická 6, Malý Slavkov 

 

Dôvod: Jedná sa o plochu okolo stavby, ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa. (V zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Malý Slavkov č. 2/2012, § 12, písm. g)) 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                     Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          



Uznesenie č. 367/2014 
z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce na rok 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

A/berie na vedomie  

 

informácie zo zasadania komisie na posudzovanie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku - dotácie z rozpočtu obce na rok 2014  

 

B/schvaľuje  

nenávratný príspevok - dotáciu z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 500,- EUR pre ZKSM OC Spišská 

Nová Ves – Spoločenstvo svetielko Malý Slavkov a vo výške 1 000,00 EUR pre Dobrovoľný  

hasičský zbor Malý Slavkov  

  

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Ján Štancel 

proti: Ľudovít Svocák 

zdržal sa: Mgr. Ján Klein  

neprítomný(í): Marek Pišta 

 

                                                                                                                               Ladislav Oravec 

                                                                                                                                  starosta obce                                                                       

C/schvaľuje  

presunúť  300,- EUR z programu 12 - Dotácie organizáciám a združeniam   do programu 8 - Kultúra 

rozpočtu obce na rok 2014                                                                                                                     

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Anton Oračko, Emil Pišta, Mgr. Ján Klein, Ján Štancel 

proti: Ľudovít Svocák 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                     Ladislav Oravec 

                                                                                                                             starosta obce                                                                          

Uznesenie č. 368/2014 
z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou - informácia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

berie na vedomie 

 

Upozornenie prokurátora na nezákonnosť zistenú kontrolnou previerkou ako informatívnu   

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ľudovít Svocák, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa:  
neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                                   Ladislav Oravec 

                                                                                                                          starosta obce                                                                          



           

Uznesenie č. 369/2014 

z 33. zasadania Obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove, konaného dňa 26. 06. 2014 

Rôzne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove 

schvaľuje 
 

nenávratný finančný  príspevok vo výške 300,- EUR poslancom p. Antonovi Oračkovi, p. Emilovi 

Pištovi, p.  Marekovi Pištovi a asistentovi TSP p. Stanislavovi Pompovi   na zorganizovanie športového 

dňa, ktorý sa bude konať 28. júna 2014 v obci Malý Slavkov 

 

Hlasovanie: 

za: František Bies, Mgr. Ján Klein, Anton Oračko, Emil Pišta, Ján Štancel 

proti: 

zdržal sa: Ľudovít Svocák 

neprítomný(í): Marek Pišta 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                   Ladislav Oravec 

                                                                                                                          starosta obce                                                                          

 


